УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 24.01.2011 року № 17
Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики
З метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням
проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації
громадянами конституційного права на участь в управлінні державними
справами, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
03.11.10 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики» та на виконання розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 16.12.10 року № 403 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»:
1. Затвердити склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів
щодо створення громадської ради при районній державній адміністрації
(додається).
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації в межах
компетенції вжити заходів щодо делегування представників інститутів
громадянського суспільства на установчі збори щодо створення громадської
ради при районній державній адміністрації.
3. Сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю
апарату райдержадміністрації (Рудницька А.Й.), організаційному відділу
апарату райдержадміністрації (Котвицький Л.П.) вжити заходів для
проведення до 3 березня 2011 року установчих зборів за участю інститутів
громадянського суспільства для утворення громадської ради при районній
державній адміністрації.
4. Затвердити орієнтовний порядок здійснення заходів з формування
громадської ради при районній державній адміністрації (додається).
5. Сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю
апарату райдержадміністрації (Рудницька А.Й.), редактору районної газети
«Зорі над Убортю» (Черних Г.Г.) забезпечити інформування громадськості
через засоби масової інформації про виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 03.11.10 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики».

6. Сектору зв’язків із засобами масової та громадськістю апарату
райдержадміністрації інформацію про виконання даного розпорядження
надати управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
облдержадміністрації до 13 березня 2011 року.
7. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
районної державної адміністрації від 15.11.2004 року № 268 «Про утворення
громадської ради».
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 24.01.2011 року № 17

СКЛАД
ініціативної групи з підготовки установчих зборів
щодо створення громадської ради
при районній державній адміністрації
Ковальчук
Олександр Станіславович

- заступник голови райдержадміністрації,
голова громадської ради

Рудницька
Аліна Йосипівна

- завідувачка сектором зв»язків із ЗМІ та
громадськістю апарату райдержадміністрації

Члени ради:
Бабич
Василь Миколайович

- секретар районної організації Комуністичної
партії України (за згодою)

Близнюченко
Валерій Павлович

- голова районної організації політичної партії
«Наша Україна» (за згодою)

Гриб
Іван Васильович

- голова районної організації Народної партії
(за згодою)

Жавіно
Валерій Іванович

- голова районної організації ТСОУ
(за згодою)

Забродська
Антоніна Михайлівна

- голова райкому профспілки працівників
АПК (за згодою)

Заруба
Тамара Валентинівна

- голова районної ради жінок
(за згодою)

Кравченко
Сергій Петрович

- голова районної організації Соціалістичної
партії України (за згодою)

Макарчук
Микола Володимирович

- голова районної організації «Всеукраїнська
спілка радянських офіцерів» (за згодою)

Минюк
Сергій Антонович

- голова районної організації Всеукраїнського
об’єднання «Батьківщина» (за згодою)

Мороз
Людвина Михайлівна

- голова районної організації Всеукраїнського
союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей
України» (за згодою)

Мороз
Ніна Миколаївна

- голова жіночого народно-демократичного
об»єднання «Дія» (за згодою)

Невмержицька
Надія Костянтинівна

- голова районного Товариства Червоного
Хреста (за згодою)

Ничипорчук
Надія Тимофіївна

- голова районної ради ветеранів війни і
праці, заступник голови громадської ради
(за згодою)

Терновий
Іван Олександрович

- голова профспілки працівників освіти
(за згодою)

Тимощук
Анатолій Іванович

- голова районної спілки ветеранів афганської
війни (за згодою)

Фіц
Зеновій Романович

- голова районної організації Української
Народної Партії (за згодою)

Харченко
Микола Андрійович

- голова районної організації «Партії регіонів»
(за згодою)

Черних
Галина Григорівна

- редактор районної газети «Зорі над Убортю»
(за згодою)

Шавула
Тарас Петрович

- голова РК профспілки медичних працівників
(за згодою)

Заступник голови
райдержадміністрації

О.С.Ковальчук

Додаток 2
до розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 24.01.2011 року № 17

Орієнтовний порядок
здійснення заходів з формування
громадської ради при районній державній адміністрації
1Утворення ініціативної групи для проведення установчих зборів.
Рудницька А.Й.
Ничипорчук Н.Т.(за згодою)
січень 2011 року

2.Оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в
інший прийнятий спосіб визначений ініціативною групою порядок подання
інститутами громадянського суспільства заяв для участі в установчих зборах.
Рудницька А.Й.
Котвицький Л.П.
до 1 лютого 2011року

3.Організація прийому заяв від інститутів громадянського суспільства
для участі в установчих зборах.
Ініціативна група
Відповідно до рішення
ініціативної групи
4.Оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в
інший прийнятий спосіб інформації про дату, час та місце проведення
установчих зборів.
Рудницька А.Й.
Котвицький Л.П.
Не пізніше, ніж за 30 календарних днів
до проведення установчих зборів

5.Проведення установчих зборів щодо створення громадської ради при
районній державній адміністрації.
Рудницька А.Й.
Котвицький Л.П.
Члени ініціативної групи (за згодою)
До 3 березня 2011 року

6.Затвердження районною державною адміністрацією складу
громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
Рудницька А.Й.
Котвицький Л.П.
До 11 березня 2011року

Заступник голови
райдержадміністрації

О.С.Ковальчук

